
2

4 25

1

Christof 
DEJAEGHER

BURGEMEESTER

3

Ben 
DESMYTER

SCHEPEN VAN JEUGD

Loes 
VANDROMME
SCHEPEN VAN CULTUUR

Isabel 
LEBBE

VOORZITTER OCMW

Kris 
NOTEBAERT

SCHEPEN VAN LANDBOUW

ons lijf
‘t Zit in

ONS TEAM GEEFT ZIC
H BLOOT!



LOES VANDROMME
SCHEPEN VAN CULTUUR

39 jaar
loes.vandromme@poperinge.be
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CHRISTOF DEJAEGHER
BURGEMEESTER

45 jaar
christof.dejaegher@poperinge.be
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BEN DESMYTER
SCHEPEN VAN JEUGD

35 jaar 
ben.desmyter@poperinge.be
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ISABEL LEBBE
VOORZITTER OCMW

39 jaar 
isabel.lebbe@poperinge.be
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JOHAN PIL

55 jaar 
johan.pil@skynet.be
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Met trots stellen wij u voor: 

 25 
kandidaten 
die zich met hart en ziel geven voor hun stad. 

Een mooie mix van ervaring en jeugdig enthou-
siasme, elk met zijn eigen achtergrond en eigen 
accenten. Maar allemaal hebben ze één ding 
gemeen: 

Poperinge zit in hun lijf! 

CHANTAL VANELSTLANDE

50 jaar 
chantal@depoorterbvba.be
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de BEROEP
Provinciaal secretaris van CD&V West-Vlaanderen, 
schepen van financiën, jeugd, personeel, inspraak en 
gelijke kansen.

PERSONALIA
Komt uit Krombeke-Proven, gehuwd met Nele Delhaye 
en papa van Douwe (7) en Leine (3).

Favoriete plekje? 
Begin september, tussen de geurige hopvelden.

Favoriete gerechtje? 
Een lekker stoofpotje met één van onze bekende 
Poperingse hoppige biertjes.

Op welke manier zit Poperinge bij jou in het lijf? 
Als schepen werd ik de voorbije 6 jaar heel vaak 
aangesproken. Je ogen en oren de kost geven door vaak 
snel ter plaatse te gaan kijken en te luisteren naar om-
wonenden. Zo heb je voldoende voeling met wat er leeft 
en kun je bij beslissingen de juiste accenten leggen. 

Op welke realisaties ben je het meest trots? 
Er werd fors geïnvesteerd in het openbaar domein en in 
ons patrimonium. Meer dan 70 km aan landelijke wegen 
werden aangepakt, voetpaden heraangelegd en we 
hadden de opening van het nieuwe zwembad, OC Bol-
laard, het dierenasiel en heel wat jeugdinfrastructuur. 
Maar ook kleinere projecten zoals de taxicheques voor 
jongeren of de gratis uitleendienst met bestelwagen 
voor verenigingen zijn mooie nieuwigheden. 

Hoe ben jij ambassadeur voor Poperinge? 
Poperinge is de laatste jaren in sneltempo uitgegroeid 
tot een kleine moderne stad met gezellige deelge-
meenten waar nagenoeg alle faciliteiten aanwezig 
zijn. Een bijzonder rijk verenigingsleven, een moderne 
sportinfrastructuur, een landschap van hopvelden waar 
je tot rust kan komen, een vrijetijdsaanbod op maat van 
een kleine stad, voldoende scholen in de nabije omge-
ving, ruimte om te wonen en te werken en dat allemaal 
doorspekt met de typische Poperingse kenmerken van 
gemoedelijkheid en gezonde ambitie om keikoppig 
vooruit te gaan. Eigenlijk heeft Poperinge voor iedereen 
wel wat in petto!

BEROEP
Parlementair medewerker en schepen van cultuur, 
bibliotheek, archief, onderwijs, kinderopvang en gezin, 
sociale zaken en burgerlijke stand.

PERSONALIA
Woont samen met Ben Vanhoucke, mama van twee 
zonen: Lomme (bijna 10) en Boris (7).

Slogan? 
#Zegmaarloes. Spreek me gerust met mijn voornaam 
aan. Maar ook “Zeg het maar Loes.” Zeg maar waar je 
mee bezig bent, wie jij bent en wat je denkt. 

Favoriete plekje? 
Mijn grootouders woonden in Reningelst nabij het 
Lindegoedkapelletje. Je hebt er een mooi uitzicht over 
de stad.

Favoriete gerechtje? 
Mosselen met frietjes.

Hobby's? 
Lezen, lopen en genieten met vrienden.

Waarom aan politiek doen in Poperinge? 
Ik ben bijna mijn hele leven aan het “verbinden”. 
Gestart in de jeugdbeweging en later in de politiek.  
Bruggen bouwen en tot oplossingen komen door 
mensen te ontmoeten en vooral te luisteren, waarbij ik 
me telkens probeer in te leven in de andere.  

Op welke realisaties ben je het meest trots? 
Verbinden is mijn codewoord, mensen samenbrengen. 
Vandaar dat ik trots ben op De Kouter, De Bollaard in 
Watou, de aanpassingen aan De Croone in Proven, het 
buurtsalon in Roesbrugge. 

Beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar? 
Het hart van de stad moet verder kloppen. De realisatie 
van de Vroonhofsite, dé plek waar cultuurliefhebbers, 
kinderen en ouderen elkaar kunnen ontmoeten op een 
groene rustplaats op een boogscheut van onze Markt. 
Goede ondersteuning van vrijwilligerswerk en de vele 
verenigingen.
De lokale overheid moet ervoor zorgen dat elke inwoner, 
ook wie het niet altijd gemakkelijk heeft, kansen krijgt 
om zijn of haar leven verder uit te bouwen. Het onder-
steunen van de mantelzorgers is daarbij cruciaal.
Ik hoop ook dat onze inwoners zich verder blijven binden 
aan onze ondernemers en de lokale handelaars. 

Welke activiteiten wil je voor geen geld missen? 
Verbinden kan je enkel doen als je “midden de mensen” 
bent. Eigenlijk ben ik overal graag bij: de Parkconcer-
ten, de wijk- en dorpsfeesten … Heel wat evenementen 
in onze hoppestad zijn georganiseerd door of met hulp 
van vele vrijwilligers. Alle respect daarvoor.

BEROEP
Consulent Landelijke Gilden Westhoek, OCMW- 
voorzitter.

PERSONALIA
Woont in Abele, gehuwd met Pieter, mama van Linde (7) 
en Judith (5). 

Favoriete plekje? 
Het uitzicht op de open ruimte en de Catsberg vanuit 
onze woonkamer. We kunnen er dag na dag de seizoe-
nen zien veranderen en volgen de werkzaamheden van 
onze boerenburen. 

Favoriete gerechtje? 
Ik ben een echte zoetemond. Voor mij dus graag een 
stukje zelfgebakken fruittaart.

Hobby’s? 
Kookouder voor Chiro Abele, speelpleinwerking 
ELEBA-Abele, lid KVLV Watou en LG Watou. Wanneer ik 
thuis ben: voorlezen aan de kinderen, puzzelen.

Waarom aan politiek doen in Poperinge? 
We maken het elkaar veel gemakkelijker als we 
zorgen voor elkaar binnen ons gezin, onze familie, onze 
vriendenkring. Door mij politiek te engageren wil ik mijn 
steentje bijdragen zodat ook onze stad zorgt voor haar 
inwoners. 

Op welke manier zit Poperinge bij jou in het lijf? 
Poperinge is de stad waar ik geboren en getogen ben. 
Ik kan me niet voorstellen om in een andere (grote) 
stad te wonen. Je vindt er alles wat je nodig hebt en 
kan toch nog genieten van rust en stilte. Poperinge is 
een stad om trots op te zijn. Onze stad is goed gekend 
ver buiten de Westhoek. In tegenstelling tot andere 
kleine stadjes weet iedereen toch ongeveer waar 
Poperinge ligt. 

Beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar? 
Een goed uitgebouwd woonzorgbeleid dat zich kan spie-
gelen aan het nieuwe buurtzorgmodel. Realisatie van de 
woonzorgzone rond Huize Proventier. Uitbreiding Sociaal 
Huis: alle loketfuncties in één onthaal. De renovatie 
van het St. Annaplein en een nieuwe invulling voor het 
atelier in de Engelstraat. 

Welke activiteiten wil je voor geen geld missen? 
Op nummer 1 staat de Sinksenkermis in Abele. We den-
ken meestal aan de grote evenementen maar Poperinge 
heeft ook heel veel verenigingen met ontelbaar veel 
vrijwilligers die week na week, dag na dag allerhande 
activiteiten organiseren voor hun medemensen. 
RESPECT voor al dat werk!

BEROEP
Medezaakvoerder van Depoorter bvba.

PERSONALIA
Gehuwd met Hans Depoorter, mama van Gilles (22, 
werkt bij garage Vermeulen en preses van Moeder 
Bladluis, bestuurslid van KLJ Poperinge) en Arno 
(20, baat samen met Hermien Vermeulen restaurant 
Passage uit).
Dochter van Jacques en Martine Vanelstlande-Vanden 
Bussche, bezige bijen voor het Centrummanagement.
Schoondochter van Roger en Lieve Depoorter-Schier, 
oprichters van Depoorter bvba.

Favoriete plekje? 
Het bruisende hart van onze stad, de Markt, met z’n 
terrasjes, waar de meeste activiteiten plaatsvinden.
 

Favoriete gerechtje? 
Ik vind het belangrijk dat alles dagvers is en smaakvol 
wordt klaargemaakt, zoals in de Passage ;-).

Hobby's? 
Ik ben actief bij het verbroederingscomité en lid 
van Unizo en de Bouwunie. Ik vertegenwoordig de 
Poperingse duikersclub en de Sportraad in Gecoro.
Ik ben lid van KVLV Poperinge en ben meestal present 
als er kookvergaderingen zijn.

Waarom aan politiek doen in Poperinge? 
Als ondernemer wil ik graag de troeven van Poperinge 
in de kijker zetten en toekomstige ondernemers helpen 
overtuigen om hun zaak hier uit te bouwen. Ik geloof in 
de steeds groeiende economie van de stad. Ik wil mij 
dan ook graag engageren om de mooie plannen die onze 
bestuursploeg in petto heeft, te helpen realiseren.

Op welke manier zit Poperinge bij jou in het lijf? 
Ik ben een geboren en getogen Poperingenaar. Ik was 
heel blij dat de kinderen besloten om te wonen en te 
werken in Poperinge. Toen wij met ons bedrijf moesten 
uitbreiden, hebben we ook heel bewust voor Poperinge 
gekozen. Wij hadden veel klanten in en rond Poperinge, 
maar ook ver daarbuiten, maar toch wilden we het liefst 
in onze eigen stad de zaak verder uitbouwen.

Hoe ben jij ambassadeur voor Poperinge? 
Als lid van het verbroederingscomité gaan wij ook 
mee naar onze zustersteden Wolnzach en Zatec om 
Poperinge te vertegenwoordigen. Tijdens de 3-jaarlijkse 
Hoppefeesten zijn wij ook steeds present om de 
gastdelegaties te ontvangen en te begeleiden.

BEROEP
Landbouwer.

PERSONALIA
Gehuwd met Katrien Deraedt, vader van Friedel (26, 
landschaps- en tuinarchitecte), Charlotte (24, juriste) 
en Reindert (20, student).

Favoriete plekje? 
Een fijne plek is voor mij een plaats waar je de kans 
krijgt om leuke en fijne mensen te ontmoeten. 

Hobby’s? 
Ik ben ondervoorzitter van de Landelijke Gilde 
Reningelst. Het verenigingsleven is de manier 
om mensen samen te brengen. Engagement en 
inzet daarvoor geeft me zeer veel voldoening. In 
de winterperiode sla ik geregeld een balletje in de 
recreatieve volleybalclub. Af en toe een kort reisje kan 
ook mijn batterijen opladen. Van tijd tot tijd een gezellig 
etentje zal ik niet afwimpelen en gewoon een stapje in 
de wereld zetten met vrienden is natuurlijk ook heel 
leuk.

Op welke manier zit Poperinge bij jou in het lijf? 
Poperinge met zijn kleine twintigduizend inwoners, 
verstaat de kunst om de uitdaging met de toekomst  
aan te gaan, zonder echter zijn eigenheid uit het oog te 
verliezen. Alles verandert razendsnel maar als je over 
de Markt in Poperinge loopt, is de kans groot dat je een 
bekende tegenkomt. Dat kunnen “thuiskomen” in mijn 
eigen gemeente geeft me een goed gevoel.  

Beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar? 
Het verder onderhoud van de landelijke wegen en dan 
heel concreet de renovatie van de Ouderdomseweg. 

In mijn eigen dorp Reningelst moet aandacht worden 
besteed aan de huisvesting van de Chiro, bibliotheek, 
het speelplein maar vooral ook aan de naschoolse 
kinderopvang. 

De kans om extra woongelegenheid te creëren in 
Reningelst mogen we niet zomaar laten voorbijgaan. 
Het betekent instroom van jonge mensen, kansen voor 
de dorpsschool, jeugdbeweging, speelpleinwerking …
Maar als gemeentebestuur moet je daarbij alert zijn 
en oplossingen zoeken voor de bekommernissen en 
wensen van onze dorpsbewoners. 

Het klimaat wordt grilliger en de land- en tuinbouw-
sector wordt de laatste jaren geconfronteerd met grote 
droogte. We moeten werk maken van een degelijk 
waterplan om te grillige weersomstandigheden 
van antwoord te dienen. Een langetermijnvisie 
die moet uitmonden in ruimere voorraden in onze 
waterspaarbekkens.

BEROEP
Advocaat aan de balie van Ieper maar vooral bijna 
voltijds burgemeester en provincieraadslid.

PERSONALIA
Geboren in Poperinge op 22/08/1973, zoon van Bertin 
Dejaegher en Marie-Claire Moniez. Gehuwd met Ann 
Debreuck en papa van Arthur en Amélie.

Slogan? 
De weg vooruit! Voor een vitale Westhoek. Op mij kun 
je rekenen.

Favoriete plekje? 
Op één van de Poperingse torens, wat een prachtig zicht.
 

Favoriete gerechtje? 
Een klassieker: biefstuk met frieten. Maar ook wel wat 
fijner: Sint-Jacobsoesters of zelfs hoppescheuten met 
gerookte zalm en een eitje.
 

Waarom aan politiek doen in Poperinge?
Begonnen als een hobby, uitgegroeid tot een passie 
en met de ambitie om Poperinge te laten groeien en 
bloeien.
 

Op welke manier zit Poperinge bij jou in het lijf? 
Elke dag adem ik de Poperingse lucht, stroomt er 
Poperings bloed door mijn aderen, maar vooral, de stad 
is nooit uit mijn gedachten.
 

Op welke realisaties ben je het meest trots? 
De aanleg van de Noordlaan (na bijna 40 jaar!), ons 
nieuwe zwembad met bowling, de nieuwe fietspaden, 
de vele nieuwe straten en pleinen, de talrijke woonpro-
jecten, de nieuwe gebouwen voor de technische dienst, 
de aankoop van de Vroonhofsite en Win je winkel! 
Poezewoef is dan weer niet alleen heel belangrijk maar 
ook de meest plezante naam van die vele projecten.
 

Beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar? 
De Vroonhofsite tot ontwikkeling brengen met cultuur, 
academie en kinderopvang maar ook met ruimte voor 
kinderen en extra pleinruimte. Ook de herbestemming 
van de O.L-Vrouwekerk is belangrijk, onze dorpen 
sterker maken en de vele vernieuwingen aan wegen, 
voetpaden, pleinen en dorpskernen verderzetten. Het 
stationsplein aanpakken maar ook de troeven van de 
IJzer uitbouwen en de ring vervolledigen.
 

Hoe ben jij ambassadeur voor Poperinge? 
Dag in dag uit, door mijn aanwezigheid en door te 
ijveren voor de belangen van onze inwoners.

Welke activiteiten wil je voor geen geld missen? 
De Hoppefeesten, Marktrock en carnaval! Maskeren is 
écht wel top.

VER
BINDEN
brengt mensen 
DICHTER
bij elkaar.



BEROEP
Leerkracht Biologie OLVi Poperinge.

PERSONALIA
Gehuwd met Frédéric Douchy, mama van Marthe (17), 
Leonie (14) en Ciete (13).

Favoriete plekje? 
Sint-Sixtus- en Canadabos.

Favoriete gerechtje?  
Mosselen met witte wijn en room.

Hobby's? 
Fietsen, kalligrafie, lid van Koninklijke Harmonie 
De Volksvreugd uit Proven.

Waarom aan politiek doen in Poperinge? 
Als deel van een sterke groep meewerken aan een stad 
waar het goed is om te leven, te leren, te wonen, 
te genieten, ook in de deelgemeenten.

Op welke realisaties ben je het meest trots? 
Als inwoner van Krombeke en mama van drie tieners 
vind ik het fietspad naar Poperinge een grote meer-
waarde. De ontbrekende fietspaden tussen de dorpen 
en het centrum staan bovenop mijn agenda. De Poort 
tot Poperinge is een mooie realisatie als blikvanger voor 
wie onze stad binnenrijdt.

Hoe ben jij ambassadeur van Poperinge? 
Poperinge als gezellige stad, veel mooie plekjes, 
bezienswaardigheden, gezellig logies, mooie fiets- en 
wandelpaden.

Welke activiteiten wil je voor geen geld missen?  
De Bierfeesten, activiteiten waar ik kan genieten (hapje, 
drankje, sfeer, muziek, theater), samen met vrienden, 
familie …

BEROEP
Student sociaal-cultureel werk, Vives hogeschool 
Kortrijk.

PERSONALIA
Zoon van Sandro en Syndy Plancke-Nollet, kleinzoon 
van Roger Plancke (Krombeke) en Rik Nollet (Krombe-
ke), broer van Finn Plancke.

Favoriete plekje? 
Een terrasje op onze Grote Markt.

Favoriete gerechtje? 
Vol-au-vent met frietjes.

Hobby's? 
In het weekend werk ik als ober. Ik ben ook presidium-
lid met functie PR en Media bij studentenclub 
“Den Ipsoc Kortrijk”.  

Waarom aan politiek doen in Poperinge? 
Politiek heeft me altijd al geboeid. En hieraan meewer-
ken op lokaal vlak is iets wat ik graag wil doen. Ik wil 
me graag inzetten voor een stad waar het aangenaam is 
om te komen en om te wonen. Een stad waar iedereen 
zich goed voelt en waar er geluisterd wordt naar de 
burgers. Ik wil Poperinge mee op de kaart zetten als 
“Stad van het goede leven”. 

Op welke manier zit Poperinge bij jou in het lijf? 
Poperinge is mijn thuis. Ik woon al heel mijn leven in 
Poperinge. Ik help dan ook graag om de stad beter te 
maken. Om de burgers het woord te geven en zo een 
stad te creëren die voor iedereen leefbaar is en waar 
iedere Poperingenaar trots op kan zijn. 

Op welke realisaties ben je het meest trots? 
Op ons jeugdcentrum de Kouter. Ook onze Grote Markt 
is een heel mooie plaats om te vertoeven. Er is voor 
elk wat wils: Popsjot en het dienstencentrum De Bres 
bijvoorbeeld. Met “Win je winkel” zetten we onze stad 
op de kaart. 

KLAAS VERBEKE

38 jaar
klaas.verbeke@vsop.be
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JEROEN VERDONCK
VOORZITTER JONG CD&V EN OCMW-RAADSLID

32 jaar 
jeroen.verdonck@gmail.com
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KAREL VANDENBROUCKE

28 jaar 
vdbkrl@gmail.com
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RUBE PLANCKE

19 jaar 
rube.plancke@student.vives.be
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EWOUD NOTEBAERT

21 jaar 
ewoudnotebaert@hotmail.com
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MARIAN GOEMAN

42 jaar 
marian.goeman@gmail.com
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Keigoed
BESTUREN
=
BEWONERS
BETREKKEN.

HANNELORE KNOCKAERT

42 jaar 
hannelore.knockaert@hotmail.com
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GREETJE CHAERLE

43 jaar 
chaerle.greetje@gmail.com
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Met slimme 
MOBILITEIT
wint iedereen 
alTIJD.

BEROEP
Werkt bij UnitronGroup in Poperinge, daarvoor 4 jaar 
als onderzoeker bij Universiteit Gent.

PERSONALIA
Gehuwd met Annelies Coertjens (werkt bij CLB 
Poperinge en Popsjot vrijwilliger). Zoon van Vera 
Gyssels (buurthuis, Albatros, huiswerkklas...) en Jan 
Vandenbroucke (VTI Poperinge, MINA-raad, landbouw-
raad). Kleinzoon van Raymond Gyssels (Meester Gyssels 
uit Roesbrugge) en Yolande Vancaeyzeele, Marcel 
Vandenbroucke (Provense boer) en Maria Sticker.

Favoriete plekje? 
Het nieuw aangelegde natuurgebied bij de volkstuintjes.

Favoriete gerechtje? 
Poperingse Hennepot.

Hobby's? 
13 jaar actief in het bestuur van jeugdhuis Den Couter, 
12 jaar lid en 3 jaar leider bij Scouting Poperinge, 
FLAC Poperinge, skateboarden, 3 jaar op rij jobstudent 
(verantwoordelijke Popsjot) en 3 maanden stage bij 
Jeugddienst Poperinge, geïnteresseerd in Poperingse 
hopcultuur, alpinisme, psychologie en ondernemen.

Waarom aan politiek doen in Poperinge? 
Omdat ik geloof dat mijn visie en die van CD&V Poperin-
ge de beste optie zijn voor Poperinge. Het CD&V bestuur 
heeft de afgelopen jaren heel veel mooie projecten 
verwezenlijkt, steeds met de bedoeling om ons leven 
beter te maken. En ik wil me met de volle goesting 
voegen bij dit ambitieuze team!

Op welke manier zit Poperinge bij jou in het lijf? 
Door zoveel mogelijk buiten te zijn in Poperinge en te 
genieten van de vele troeven die Poperinge te bieden 
heeft: natuur, hopcultuur, folklore, joviale mensen, 
sportinfrastructuur, lekker eten, lekker bier...

Op welke realisaties ben je het meest trots? 
Het nieuwe Skatepark: ikzelf was vanuit de skaters de 
voortrekker van de stuurgroep en de initiatiefnemer van 
het inspraakproject.

Beleidsprioriteiten voor de komende zes jaar? 
- duidelijke communicatie
- actief jeugdbeleid
- groene en propere stad
- iedereen gezond en sportief
- ruimte voor inspraak

Welke activiteiten wil je voor geen geld missen? 
De Hoppefeesten en het carnavalsweekend.

BEROEP
Leerkracht Nederlands en Engels, Sint-Janscollege 
Poperinge.

PERSONALIA
Gehuwd met Hannelore Leys, vader van Cas (9) en Hera (7).

Slogan? 
We kunnen een probleem niet oplossen met de 
denkwijze die het heeft veroorzaakt. (Einstein) 

Favoriete plekje? 
Stadspark en mijn balkon (met zicht op de Poperingse 
skyline).

Favoriete gerechtje? 
Niks met kokos, maar het gezelschap primeert.

Hobby's? 
Sport en in het bijzonder voetbal (speler en bestuurslid 
Studax KFC Poperinge) en lopen. Ook lezen, reizen en 
‘onder de mensen komen’.

Waarom aan politiek doen in Poperinge? 
In team werken aan een mooie toekomst voor Poperinge 
lijkt me bijzonder boeiend en verrijkend.

Op welke manier zit Poperinge bij jou in het lijf? 
Elke dag opnieuw ben ik gelukkig met mijn keuze om 
na mijn studies te komen wonen, werken en leven 
in Poperinge. Ik voel me ook goed bij de Poperingse 
mentaliteit: op een bescheiden manier en zonder veel 
grootspraak de ambities waarmaken.

Op welke realisaties ben je het meest trots? 
Poperinge leeft en de mensen zijn opnieuw trots op hun 
stad. Talrijke realisaties en veel overleg zorgden voor 
een positief en constructief klimaat. Dit vertrouwen is 
essentieel om verder te bouwen.

Beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar? 
De ontwikkeling van de Vroonhofsite kan Poperinge 
in de toekomst op heel wat vlakken een echte boost 
geven. Met een doordachte, creatieve en gedurfde 
aanpak kunnen we er een uniek stadsproject van 
maken: het nieuwe, kloppende hart van Poperinge. 
Daarnaast moeten we blijven investeren in alles wat 
Poperinge aantrekkelijk maakt voor (nieuwe) inwoners 
en bezoekers.

Hoe ben jij ambassadeur voor Poperinge? 
Wanneer ik praat met ingeweken Poperingenaars, 
stagiairs op school, bezoekers … valt het me telkens 
op hoe snel mensen zich hier aanvaard en thuis voelen. 
“Vriendelijke mensen en een prachtige streek!” 
Ik spreek hen in elk geval nooit tegen. Poperinge 
verkoopt zichzelf dus als het ware. 

Welke activiteiten wil je voor geen geld missen? 
Met stip op één: de Bier- en Hoppefeesten, wat niet wil 
zeggen dat we in de lange aanloop niet af en toe eens 
de bloemetjes buiten zetten. Ook van de Christmasrun, 
een geweldig warm initiatief, kan ik enorm genieten. 

BEROEP
Eventmanager, al 12 jaar werkzaam bij Folkfestival 
Dranouter als dranken-, vrijwilligers- en duurzaam-
heidsverantwoordelijke.

PERSONALIA
Alleenstaande met 2 katten, woont in Abele, zoon van 
loonwerker Marc Verdonck en Rita Dael, broer van juf 
Joke Verdonck en trotse peter van Raf.

Slogan? 
Sometimes you win, sometimes you learn.

Favoriete plekje? 
Geen specifiek plekje maar ik ben verliefd op Abele en 
de landelijke omgeving van m’n ouderlijke huis aan 
Callicannes, aan de grens in Abele.

Hobby's? 
Koken (en proeven) is voor mij de grootste hobby. 
Elk jaar ga ik een weekend koken voor de Chiro van 
Abele waarvan ik 17 jaar lid en (groeps)leider was. 

Ik ben ook voorzitter van Radio Sanseveria die de 
100-dagen fuif, oudejaarsfuif in de Kouter organiseerde. 
Momenteel staan we samen met Stad Poperinge in voor 
de Cultuurbuzz: waarmee we uitstappen maken naar 
grote concerten in Rijsel, Antwerpen, Brussel … 

Trotse voorzitter van de Cultuurraad van Poperinge 
waarmee we ongeveer 100 socioculturele verenigingen 
samenbrengen, de jaarlijkse Cultuurprijzen uitreiken, 
de Wakkere Burgerquiz organiseren … 

En ondertussen heb ik ook al 3 jaar politieke ervaring 
kunnen opdoen in de OCMW-raad.

Beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar? 
Vrije tijd wordt steeds schaarser voor veel mensen, 
dus moet er ook voldoende vrijetijdsaanbod en sociaal 
contact zijn voor iedereen, zowel op jeugd, cultuur, sport 
als toeristisch vlak. Daarnaast vind ik aandacht voor 
de deelgemeentes, de veiligheid van dorpskernen en 
schoolomgevingen, maar ook onderhoud van fietspaden 
en landelijke wegen een prioriteit. We mogen ook 
nog een stap vooruit zetten in het digitaliseren van de 
stadsdiensten.

Hoe ben jij ambassadeur voor Poperinge? 
Een goeie wijn behoeft geen krans. Poperinge, hoofd-
stad van het goede leven. Een stad waar niet enkel 
ingezet wordt op nieuwe woningen en die ondernemen 
sterk aanmoedigt, maar met heel wat deelgemeenten 
met elk hun unieke identiteit en waar ook op gastrono-
misch vlak veel te beleven valt. 

Welke activiteiten wil je voor geen geld missen? 
De activiteiten die georganiseerd worden vanuit de 
basis: zoals toneelvoorstellingen, activiteiten van de 
Chiro ... Als je ziet met hoeveel passie deze georga-
niseerd worden, is het heel fijn om deze mensen te 
kunnen steunen en er deel van uit te maken.

BEROEP
Werkt werk bij Ambulance First Care, een bedrijf 
dat instaat voor het vervoer van personen naar 
ziekenhuizen, zorginstellingen, doktersbezoeken …  

PERSONALIA
Zoon van Kris Notebaert & Katrien Moyaert. Broer van 
Florejan, Elfriede, Eli & Lowiek.

Favoriete plekje? 
Op een terras met uitzicht op de Markt.

Favoriete gerechtje? 
Spaghetti bolognaise op moeders wijze. 

Hobby's?  
Al van kindsbeen af gevoetbald bij TSC Proven, al 5 
jaar leiding in Chiro Abele, lid van zaalvoetbalploeg De 
Spitters.

Waarom aan politiek doen in Poperinge? 
Mijn politieke interesse is ontstaan door jaren mijn 
vader aan het werk te zien. Hij heeft me de politieke 
microbe doorgegeven. Als leider van Chiro Abele was ik 
altijd paraat op de jeugdraad. Zo leerde ik dat inspraak 
heel belangrijk is om een draagvlak te hebben voor 
belangrijke projecten. Mijn politieke engagement is 
vooral de wil om Poperinge nog meer te doen groeien, 
nog leefbaarder te maken, om onze stad nog meer te 
doen bruisen. 

Op welke manier zit Poperinge bij jou in het lijf? 
Ik kan het niet wegstoppen dat ik een echte 
Poperingenaar ben. Dat hoor je aan mijn tongval. Op 
de vele evenementen in Poperinge, in de winkels en op 
café, iedereen kent elkaar wel ergens van. Met leuke 
gesprekken tot gevolg.  

Beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar? 
Verdere herstellingswerken aan wegen en de aanleg 
van het fietspad Poperinge-Westouter, behoud van 
het Kunstenfestival Watou en onderhouden van 
sportaccommodaties.

Hoe verkoop jij Poperinge aan buitenstaanders? 
Een mix van het rustige platteland en langs de andere 
kant het wat drukker bestaan in de dorpskern waar het 
prachtig is om te fietsen en te wandelen, met enkele 
trekpleisters zoals de vele hoppevelden, brouwerijen en 
het Hopmuseum, Talbot House ... Dan heb je natuurlijk 
nog de vele Poperingse evenementen, zoals de 
Hoppefeesten, het Kunstenfestival, vele voorstellingen 
en expo’s ...

BEROEP
Hoewel van opleiding licentiate LO (optie sportmana-
gement en recreatie-agogiek), runt ze samen met 
echtgenoot Lieven Cuvelier een melkveebedrijf met 
akkerbouw.

PERSONALIA
Gehuwd met Lieven Cuvelier, mama van Arend (12), 
Jenthe (11) en Frauke (8).

Slogan? 
Problemen zijn er om op te lossen!

Favoriete plekje? 
De Haringse velden bij maanlicht tijdens de 
Blauwerstocht.

Hobby's? 
Vooral sporten (lopen en paaldans), af en toe een 
optreden of dansvoorstelling, gezellig uit eten met 
vrienden.

Waarom aan politiek doen in Poperinge? 
Ik denk graag mee hoe we mens en maatschappij het 
best kunnen organiseren. Als boerin én als inwoner 
van een landelijke gemeente als Poperinge wil ik 
graag mijn visie vanuit deze hoek vertegenwoordigen.   
Politiek in Poperinge is het logische gevolg van mijn 
engagement in de producentenorganisatie Dairycam 
(voor melkveehouders van Friesland Campina), de 
coöperatieraad van Milcobel en in de bedrijfsgilde van 
Poperinge.

Op welke realisaties ben je het meest trots? 
Als licentiate LO ben ik toch onder de indruk van het 
zwembad van Poperinge, een grote luxe voor onze 
kinderen. En met natte haren kunnen uitwaaien in het 
stadspark is de perfecte combinatie voor gezinnen met 
kinderen.

Beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar? 
Poperinge moet aantrekkelijk zijn en blijven voor 
de echte ‘keikoppen’ maar ook voor de vele nieuwe 
gezinnen die ze aantrekt: een levendig stadscentrum, 
een aangename stadsrand en dorpskernen met pit. Ik 
vind het ook belangrijk dat Poperinge een gemeente is 
waar iedereen zich goed in zijn vel voelt.  

Hoe ben jij ambassadeur voor Poperinge? 
We fietsen samen door het Poperingse platteland 
tijdens de Keikoppensmultocht, we eten samen met 
stokjes op het Chinees festival tijdens de Cyrusfeesten 
en ik heb altijd Sint-Bernardus of Poperingse Plukker in 
de frigo staan.

Welke activiteiten wil je voor geen geld missen? 
Ik hoop op een nieuwe versie van Bal-à-deuse, ik hou 
van de sfeer van het kerstdorp mét de Christmasrun en 
ik wil graag ‘blauwen’ in Haringe.

BEROEP
Leerkracht derde leerjaar in team en co teach project in 
VBS Sint-Benedictus, geeft heel graag les.

PERSONALIA
Alleenstaande mama van Niels Devos.

Slogan? 
Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, 
maar de echo ervan duurt eindeloos.

Favoriete plekje? 
Het stadspark en de wandeltochten langs de Vleterbeek.

Favoriete gerechtje? 
Allerlei Italiaanse of Oosterse gerechten.

Hobby's? 
Wandelen, zwemmen, dansen, COV kring Ieper-Poperin-
ge, COV West-Vlaanderen, pretparken bezoeken, nieuwe 
plaatsen ontdekken.

Waarom aan politiek doen in Poperinge? 
Ik ben graag een luisterend oor voor alle mensen om 
me heen, andere alleenstaanden, maar ook andere 
kwetsbare inwoners. Ik wil ook hun stem laten horen 
zodat we op een verbindende manier een zorgzame 
gemeente kunnen zijn voor ELKE inwoner.

Op welke manier zit Poperinge bij jou in het lijf? 
Ik hou van de mentaliteit en de vriendelijkheid van Po-
peringenaars. Mensen kunnen zonder moeite goeiedag 
knikken zonder mekaar echt te kennen. Poperinge is 
een stad waar je een terecht ’thuis’-gevoel krijgt.

Op welke realisaties ben je het meest trots? 
Jeugdcentrum, de Speelveugel, Popsjot, zwembad 
met cafetaria en bowling, speelpleintjes, skatepark, 
middelen die scholen een duwtje in de rug geven voor 
nieuwbouwprojecten van lokalen of sportinfrastructuur, 
de Bollaard in Watou, fietsbibliotheek….

Beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar?
Het Huis van het Kind uitbouwen als dé plek waar ie-
dereen terechtkan met zijn of haar vragen over kinderen 
en opvoeden.

Hoe verkoop jij Poperinge aan buitenstaanders? 
Poperinge is een veelzijdige stad met culturele 
aspecten, de herdenkingsplaatsen van WOI en het 
Talbot House, het verhaal van meester Ghybe en de 
geschiedenis achter het woord KEIKOPPEN, de sociale 
aspecten van bv. de hoppe- en biercultuur in het Hoppe-
museum en daarnaast heeft de natuur in Poperinge 
en omstreken ook veel te bieden voor wandelaars en 
fietsers. Door de aanwezigheid van een subtropisch 
zwembad met cafetaria en bowling en speelpleintjes 
zullen kinderen zich hier ook snel thuis voelen.

Welke activiteiten wil je voor geen geld missen? 
Marktrock, Parkconcerten, buitenspeeldag, slotac-
tiviteit van Popsjot, Bierfestival, Tournée Locale, 
Volksspelenroute, Kunstenfestival in Watou.



Meer plaats voor
meer vrije tijd
voor meer
BRUTO 
NATIONAAL
GELUK.

GINA WEEMEEUW

55 jaar
ginaweemeeuw@gmail.com
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BEROEP
Verpleegkundige in het Jan Ypermanziekenhuis.

PERSONALIA
Gehuwd met Dirk Delanote, moeder van Dries (32) - 
partner Marlies en Elyn (22) - partner Maxime. 
Oma van Marit.

Hobby's? 
Wandelen en fietsen houden mijn lichaam en geest in 
balans. 

Waarom aan politiek doen in Poperinge? 
Politiek heeft me altijd al geïnteresseerd. Ik zou me 
graag actief kunnen inzetten en constructief meewer-
ken aan het beleid van onze stad. Als verpleegkundige 
gaat mijn aandacht naar de zorgsector. Gezondheid en 
welzijn van elke inwoner, een luisterend oor voor iedere 
medemens, zijn voor mij heel belangrijk. Signalen van 
jong en oud opnemen en zoeken naar gepaste oplossin-
gen voor hun noden.

Beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar? 
Streven naar een stad waar iedereen meetelt. Poperinge 
draagt de titel  van « kindvriendelijke stad ». Ik wil 
dit verder helpen uitwerken. Ik vind het essentieel 
maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat de jeugd 
de kans krijgt om hun toekomst in Poperinge uit te 
bouwen. In een gezonde omgeving waardig ouder 
worden in onze mooie hoppestad, waarin veilige, goed 
onderhouden wegen primeren.

CARINE VANNIEUWENHUYZE

59 jaar
vannieuwenhuyze.carine@gmail.com
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STEFAAN DERYCKE
GEMEENTERAADSLID

61 jaar 
stefaan.derycke@poperinge.be
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CHANTAL VANZIELEGHEM
GEMEENTERAADSLID

50 jaar
chantal.vanzieleghem@poperinge.be
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KATRIEN VLAEMYNCK

59 jaar
martial.blouwe@skynet.be

BEROEP
Landbouwster in ‘De Korte Wilde’. Ik draag mijn 
steentje bij door het vele papierwerk voor mijn rekening 
te nemen, de zorg voor de kleinkinderen is ook een 
onderdeeltje van mijn gevulde dagen. 

PERSONALIA
Opgegroeid en jeugd doorgebracht in Westvleteren.  
In 1988 de liefde van haar leven gevolgd, Patrick  
Lemahieu-Ameloot, naar de prachtige boerderij  
‘De Korte Wilde’ in Watou. Fiere mama van Thijs, Chiel 
en Emiel en ondertussen ook 3 lieve schoondochters: 
Kimberly, Eline en Jasmien. Supertrotse moetje van 
Astrid, Niene, Oscar, Gaelle en … 

Hobby's? 
Als er nog wat tijd overblijft, kook ik heel erg graag 
(en bijgevolg ook lekker eten) en drink ik graag een 
frisse Sint-Bernardus Tripel. Sinds een jaar ga ik iedere 
maand letterkappen in Abele. Ik volg nu en dan een 
workshop keramiek en zou al eens durven een penseel 
in mijn handen nemen. Een ritje met de fiets staat ook 
dikwijls op het programma. Kortom, genieten van het 
leven en dat vooral in Watou en Poperinge. 

Waarom aan politiek doen in Poperinge? 
OCMW Poperinge draag ik al sinds 2007 in mijn hart en 
ik hoop naar de toekomst toe blijvend ondersteuning te 
kunnen bieden. Het Huis van het Kind, de nieuwe Bres 
... zijn enkele van de vele realisaties van de laatste 
jaren. Het voortdurend naar oplossingen zoeken voor de 
mensen die het nodig hebben, was, is en blijft één van 
de speerpunten van het OCMW. 

Het landbouwbeleid werd de laatste jaren stevig aange-
pakt, wat zeker nodig is, vooral voor onze startende en 
jonge landbouwers! Hier wil ik als lid van de landbouw-
raad voor blijven ijveren.      

60 jaar
geert.vandenbussche@telenet.be

GEERT VANDENBUSSCHE

19

We stoppen 
al onze 
ENERGIE 
in een WARM 
Poperinge.

REGINE DEBYSER
FRACTIELEIDSTER OCMW-RAAD

52 jaar 
regine.debyser@telenet.be
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JOZEF DELALLEAU
VOORZITTER CD&V POPERINGE

58 jaar
joseph.delalleau@telenet.be
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De handen 
uit de mouwen 
voor een 
P(R)OPERINGE
zonder 
sluikstorten.

BEROEP
Verzorgende bij Familiehulp, syndicaal afgevaardigde bij 
Familiehulp (ACV).

PERSONALIA
36 jaar gelukkig gehuwd met Johan Braem, mama van 
Aaron, Emma en Anaïs en oma van Célina.

Slogan? 
Kijk verder dan je neus lang is.

Favoriete plekje? 
De Grote Markt.

Favoriete gerechtje? 
Wokgerechten met verse lokale groentjes.

Hobby's? 
Zwemmen, fietsen, wandelen en regelmatig een gezellig 
cafeetje of terrasje. Lid van inclusie Poperinge.

Waarom aan politiek doen in Poperinge? 
Mensen helpen zit in mijn aard en ik doe dat zeer 
graag. Ik maakte er ook mijn beroep van. Via het 
politiek engagement kan ik me nog meer inzetten voor 
Poperinge en haar inwoners die het zelf moeilijker 
hebben om hun stem te laten horen. Door naar hen te 
luisteren, kan ik ervoor zorgen dat iedere bewoner met 
evenveel goesting en voldoening in Poperinge woont 
als ikzelf.

Op welke manier zit Poperinge bij jou in het lijf? 
Jarenlang heb ik graag in Roesbrugge gewoond. 7 jaar 
geleden zijn we verhuisd om, samen met onze zoon die 
een spierziekte heeft, in een kangoeroewoning te gaan 
wonen. Het bestuur van Poperinge staat dicht bij zijn 
inwoners en garandeert een persoonlijke aanpak en 
daar ben ik trots op. Nieuwe woonvormen mogen gerust 
nog meer aangemoedigd worden. Ons gezin kan hierbij 
zeker als voorbeeld dienen.

Beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar? 
De zorg voor onze ouderen, sociaal kwetsbaren en 
mensen met een beperking staat voor mij centraal. 
De verdere uitbouw en het promoten van veilig fietsen. 
Nog meer groen in de stad en de omliggende dorpen 
kan een extra meerwaarde vormen.

Welke activiteiten wil je voor geen geld missen? 
In Poperinge heerst er een gemoedelijke sfeer, alles 
is er: winkels, gezellige cafés en restaurants, bier, 
cultuur, geschiedenis, natuur en zoveel meer. Er worden 
voor iedereen inspanningen gedaan waar nodig. Voor 
mensen in nood is er een uitgebreid netwerk zoals het 
Sociaal Huis en De Wervel. Vele vrijwilligers zetten 
zich dagelijks hiervoor in. Al deze activiteiten en 
inspanningen zou ik voor geen geld willen missen.

BEROEP
Landbouwer.

PERSONALIA
Gehuwd met Regine Rubrecht, vader van 3 kinderen: 
Ellen, Pieter en Michiel en opa van 6 kleinkinderen: 
Elise, Arthur, Lucas, Anouck, Clément en Achilles.

Hobby's? 
Fietsen en van een weekendje uit kan ik ook erg genie-
ten. Lid van RvB Poperinge ten Bunderen en Bertinus 
Collectief en bestuurslid van verschillende landbouw-
verenigingen. Ik zet me graag in voor iedere groot-Pope-
ringenaar en voor de land- en tuinbouwers.

Op welke realisaties ben je het meest trots? 
De vele nieuwe OC ‘s in de deelgemeenten, de ver- 
nieuwde straten en landelijke wegen met een goede 
werking van het Centrummanagement dat toch wel het 
hart van de stad een flinke boost gegeven heeft.

Beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar? 
- Doortrekken van de ring is zeker een must. 
- Vervolledigen van het fietsnetwerk binnen de stad  
 en ook naar de buurgemeenten. 
- Betere gsm-verbindingen voor de buitenzone van  
 Poperinge. 
- Voor de scholengemeenschap nieuwe bouwgronden  
 binnen de stad en in de dorpen. 
- Onderhoud van de landelijke wegen verderzetten en  
 zelfs indien mogelijk nog een tandje bijsteken. 
- Voor de landbouw: de dienst en subsidies nog verder  
 uitwerken. 
- De industriezone verder uitbouwen zoals voorgesteld  
 werd en binnen de bestaande industriezone optimali- 
 seren om meerdere bedrijfsleiders maximale kansen  
 te kunnen geven. 
- Het Vroonhof: een unieke gelegenheid om Poperinge  
 uit te bouwen tot een moderne en aangename stad  
 voor jong en oud.

BEROEP
Bankbediende bij Crelan kantoor Taillieu Poperinge.

PERSONALIA
Gehuwd met Marleen Deschuytter (OCMW raadslid en 
werkzaam bij Femma), vader van Daan (postoverste 
brandweer Zuid-IJzer, samen met kleuteronderwijzeres 
Lore), Marlies (werkt bij Vias verkeersinstituut, samen 
met bankbediende Renaat) en Anneloes (hoofdlaborant, 
samen met Britt, medisch expert bij het Rode Kruis). 
Va van Floris, Noor, Siem, Jolien en Isa.

Favoriete plekje? 
In Roesbrugge aan de IJzer. 

Favoriete gerechtje? 
De worteltaart die Marleen klaarmaakt voor de klein-
kinderen.

Hobby's? 
Adjudant bij brandweer Zuid-IJzer, voorzitter Pasar 
Poperinge, provinciale beleidsploeg, lid van KWB, 
Landelijke Gilde en de Gezinsbond.

Waarom aan politiek doen in Poperinge? 
Uit een brede interesse en betrokkenheid voor wat 
er gebeurt in onze stad. Je kunt meer bereiken als je 
actief betrokken bent dan als je aan de zijlijn staat. Ik 
wil de huidige ploeg die het uitstekend doet, versterken 
en meewerken aan een beleid voor stad en dorp.  

Op welke manier zit Poperinge bij jou in het lijf?  
De stad van het goede leven met een plaats voor ieder-
een. Met een rijke culturele troef maar ook met heel 
veel oog voor rust en natuur. Een stad waar het goed 
leven is, waar er heel veel geïnvesteerd is in verenigin-
gen. Voor de jeugd met een waaier aan mogelijkheden 
van speelpleinwerking, academie, voor- en naschoolse 
opvang… Waar met een duidelijke visie aan veiligheid 
gewerkt wordt. Vanuit de brandweer is dit een punt dat 
me nauw aan het hart ligt. 

Beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar? 
Het verder ondersteunen van handel en winkels in 
alle kernen blijft heel belangrijk voor stad en dorp. 
Opkomen voor ‘leefbare dorpen’ en een dorpenplan 
opmaken! Warme entiteiten binnen de stad. Werkge-
legenheid blijft jonge mensen naar Poperinge brengen, 
daar blijven op inzetten is nodig. 

Hoe ben jij ambassadeur voor Poperinge? 
Door nu en dan in goed gezelschap ons gerstenat aan 
te bevelen. Met “vakantie in mijn straat” hebben we 
verschillende deelgemeenten leren kennen als toerist. 
Zelf overtuigd zijn van de schoonheid van je eigen stad, 
maakt je de beste ambassadeur.

Welke activiteiten wil je voor geen geld missen? 
De Hoppestoet maar ook de dorpskermis. De prachtige 
tentoonstellingen die kunstenaars met roots in of van 
Poperinge in de kijker zetten. De Parkconcerten en 
Marktrock proberen we in onze agenda in te passen.

BEROEP
Bankbediende, voorzitter CD&V Poperinge.

PERSONALIA
Gehuwd met Ann Doolaeghe (thuisverpleegster), 
vader van Frederik (gehuwd met Sofie Vandevelde), 
Carmen (gehuwd met Pie Kok Pang), Michiel en Ines 
(samenwonend met Brecht Depotter). Opa van Laure, 
Vic, Abel, Maxim en …

Favoriete plekje? 
Ik vertoef graag op één van de terrassen van de Grote 
Markt van Watou, vooral in de zomer.

Hobby's? 
Fietsen, voetbal, helpen op de ouderlijke hoeve, 
secretaris Landelijke Gilde Watou, Bestuurslid Samana, 
Gezinsbond Watou, Lid kerkfabriek St Bavo, voorzitter 
CD&V Poperinge.

Waarom aan politiek doen in Poperinge? 
In de voorbije jaren is gebleken dat we Poperinge 
met al zijn dorpen op de kaart hebben gezet. Ik ben 
graag midden de mensen, in het voetbal, in allerlei 
verenigingen. Mensen kunnen rekenen op mij. Ik luister 
en help waar het kan.

Op welke manier zit Poperinge bij jou in het lijf? 
Ik ben eigenlijk teruggekeerd naar mijn roots 
(grootvader in Watou geboren, grootmoeder in Abele). 
Mijn vrouw is ook afkomstig van Watou. Ik ben heel 
trots dat mijn kinderen en kleinkinderen hun leven 
opbouwen in Watou en Poperinge.

Op welke realisaties ben je het meest trots? 
Als inwoner van Watou vind ik het fietspad Watou–
Poperinge zeer geslaagd. De nieuwe Bollaard is een 
pareltje, gerealiseerd voor en door de Watounaars. 
Dankzij de inzet van het stadsbestuur zijn er deze 
zomervakantie opnieuw heel wat mensen komen 
genieten van het Kunstenfestival.

Beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar? 
Onderhoud van voet- en fietspaden en wegen; 
aantrekken van jonge mensen; Vroonhofsite; dorpen: 
steunen van verenigingsleven, woongelegenheid, 
snelheid aanpakken, vuilnisbakkenplan; groen-
onderhoud, sluitstorten aanpakken; communicatie en 
participatie. 

Hoe ben jij ambassadeur van Poperinge? 
In mijn agenda staat er wel ieder weekend een 
activiteit geboekt: afrijden van talrijke fietsroutes, 
Kunstenfestival, Gregoriaans, Hoppefeesten en talrijke 
evenementen van het rijke verenigingsleven van onze 
stad.
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BEROEP
Teamverantwoordelijke bij Home Vrijzicht in Elverdinge.

PERSONALIA
Gehuwd met Martial Blouwe, moeder van Annelies 
(gehuwd met Kevin White), oma van Yorben (10) en 
Lauren (8).

Favoriete plekje? 
Het stadspark en een gezellig terrasje.

Favoriete gerechtje? 
Een lekker stoofpotje.

Hobby's? 
Lid van de brandweer als ambulancier dienst 112, Rode 
Kruis Poperinge. Ik fiets en kook graag en ben vooral 
graag tussen de mensen. Samen met mijn man steken 
we graag een handje toe waar nodig.

Waarom aan politiek doen in Poperinge? 
Omdat Poperinge mij boeit en ik graag meewerk aan 
het besturen van een leefbare en moderne stad. Ik vind 
het belangrijk dat de burger in dit verhaal ook gehoord 
wordt.

Op welke manier zit Poperinge bij jou in het lijf? 
Ik ben er 38 jaar geleden komen wonen en ben trots om 
een Poperingenaar te mogen zijn.  Hier hebben we het 
goed in een bruisende stad waar veel te doen is.

Op welke realisaties ben je het meest trots? 
Op de vele vernieuwingen die de stad de voorbije jaren 
heeft doorgevoerd, zwembad en bowling die zeker een 
meerwaarde zijn voor de stad, de vele fietspaden en de 
vernieuwing van de speelpleintjes, de nieuwe Speelvo-
gel en zo kan ik nog verder gaan.

Beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar? 
Werk in eigen streek vind ik van belang door verdere 
uitbereiding van de industriezone, kinderopvang en 
ouderenzorg.

Welke activiteiten wil je voor geen geld missen? 
De 3-jaarlijkse Hoppefeesten, de Cyrusfeesten, Lekker 
Westhoeks en de vele andere feestelijkheden, kortom 
genieten van het goede leven in onze stad.

BEROEP
Sociaal assistent, werkzaam als zorgcoach in de 
gemeenten Vleteren, Lo-Reninge en Alveringem. Tot 
vorig jaar gewerkt als streekverantwoordelijke binnen 
Familiehulp voor de deelgemeenten van Poperinge. 
Voorzitter Vrouw en Maatschappij.

PERSONALIA
Gehuwd met Bart Lips, mama van Wout, Emma, Ine 
en Rien. Komt uit Watou en woont ruim 30 jaar in 
Poperinge.

Hobby's? 
Lopen, fietsen, koken voor jeugdbeweging, handwerk 
(naaien, breien, …), lid van Femma, de Wervel, kriebel-
team St Benedictus.

Op welke manier zit Poperinge bij jou in het lijf? 
Ik ben geboren en getogen in Poperinge. Woon er al m’n 
hele leven, het overgrote deel van m’n beroepsloopbaan 
heb ik in Poperinge en deelgemeente gewerkt. Hierdoor 
voel ik me met elke vezel van m’n lichaam thuis in 
Poperinge. 

Op welke realisaties ben je het meest trots? 
Het zwembad en vernieuwing sporthallen; de aanleg van 
de nieuwe fietspaden; inspraak van de bewoners die 
mogelijk gemaakt en gestimuleerd werd in bewoners-
platforms, allerlei adviesraden, focusgroep, contacten 
met verenigingen; alle grote en kleine initiatieven 
vanuit het OCMW om voor alle bewoners het leven in 
Poperinge goed te maken. 

Beleidsprioriteiten voor de komende zes jaar? 
Vroomhofsite: een opportuniteit om het centrum van 
de stad te verfraaien met een zeer divers aanbod.  
Veilig verkeer, mobiliteit voor iedereen: met 4 
kinderen die dagelijks in het verkeer fietsen en ikzelf 
die me geregeld in de stad en deelgemeenten verplaats, 
blijft veilig verkeer belangrijk. Het aanbod van openbaar 
vervoer moet aangepast zijn aan de noden van de 
streek, voldoende fietspaden … 
Sociaal beleid: vanuit m’n werkervaring vind ik het 
belangrijk dat Poperinge de stad van het goeie leven is 
voor iedereen, ook voor de kwetsbare inwoners. Het is 
belangrijk dat de stad mee helpt bewaken dat iedereen 
de mogelijkheden krijgt om goed te leven (onder de 
verschillende vormen van volledig zelfstandig thuis tot 
een opname in een residentiële setting).
Vrije tijd en onderwijs: als gezin met schoolgaande 
kinderen vind ik het belangrijk om een goed uitgebouwd 
vrijetijdsaanbod te hebben (cultuur, jeugd, sport, 
kunstonderwijs).
Dorpenplan: zorgen voor de zuurstof van een dorp. 
Nieuwe woonprojecten zijn belangrijk zodat jonge 
mensen in een dorp komen wonen. Maar het is ook 
belangrijk dat er leven is in de dorpsbrouwerij. En daar 
de nodige ondersteuning bieden vanuit de stad.  

Welke activiteiten wil je voor geen geld missen? 
Er is een ruim en divers aanbod aan activiteiten in 
Poperinge en daardoor is het geregeld kiezen aan welke 
activiteiten ik en/of m’n gezin zal deelnemen. Daarnaast 
is er nog het grote aanbod van activiteiten vanuit de 
vele verenigingen die Poperinge rijk is, wat de keuze 
vaak nog moeilijker maakt.
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  Christof 
  DEJAEGHER
  Loes 
  VANDROMME
  Ben 
  DESMYTER
  Isabel 
  LEBBE
   Johan 
  PIL
   Chantal 
  VANELSTLANDE
   Klaas 
  VERBEKE
   Jeroen 
  VERDONCK
   Karel 
  VANDENBROUCKE
   Rube 
  PLANCKE
  Ewoud 
  NOTEBAERT
   Marian
  GOEMAN
  Hannelore 
  KNOCKAERT
   Greetje 
  CHAERLE 
  Gina 
  WEEMEEUW
  Carine 
  VANNIEUWENHUYZE
  Stefaan 
  DERYCKE
  Chantal 
  VANZIELEGHEM
  Geert 
  VANDENBUSSCHE
  Katrien 
  VLAEMINCK
   Jozef 
  DELALLEAU
   Regine 
  DEBYSER
   Marc 
  DEVOS
   Myriam 
  MAES
   Kris 
  NOTEBAERT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Hoe beleef jij Poperinge? Heb je 
altijd al eens je mening willen 
zeggen tegen de bestuurders 
van je stad?

Heb je een prangende vraag, 
een netelig probleem in je straat 
of een goed idee om je buurt 
leefbaarder te maken? Laat 
van je horen! Spreek ons gerust 
aan of stuur ons een persoonlijk 
mailtje. 

Algemeen contactadres: 
www.poperinge.cdenv.be

DE WEG VOORUIT

POPERINGE

MYRIAM MAES
VOORZITTER GEMEENTERAAD

52 jaar 
myriam.maes@poperinge.be

24

KRIS NOTEBAERT 
SCHEPEN VAN LANDBOUW

52 jaar 
kris.notebaert@poperinge.be

25

MARC DEVOS
GEMEENTERAADSLID

64 jaar 
marc.devos@poperinge.be

23

BEROEP
Gepensioneerd.

PERSONALIA
Weduwnaar, partner van Katrien Vanneste, vader van 
Nele, Brecht, Griet en opa van Sebastien, Eliza, Justin, 
Jozefien en Remi.

Favoriete plekje? 
Het stadspark.

Favoriete gerechtje? 
Ik hou van een vispannetje.

Hobby's? 
Noem me gerust een actieve senior: reizen, wandelen 
en fietsen. Ik ben lid van KWB, Pasar, ACV, Beweging.net 
en een drijvende kracht achter het Rode Kruis Poperinge. 
Actief bij de Brandweer Poperinge en coördinator van de 
fietsbieb.

Waarom aan politiek doen in Poperinge? 
De voorbije jaren kon ik het beleid in Poperinge mee 
vorm geven en stond ik steeds ten dienste van de 
bevolking. Wie mij kent, weet dat ik er geen doekjes 
om wind.

Op welke realisaties ben je het meest trots? 
Ik wil Poperinge als stad de uitstraling geven die het 
verdient, bv. met het zwembad, de vernieuwing van de 
Markt, de uitbreiding van de industriezone. We moeten 
onze troeven uitspelen: zoals goedkoop parkeerbeleid, 
goeie woongelegenheid … Als grootvader spring ik af en 
toe in voor de zorg van mijn kleinkinderen en ik vind het 
belangrijk dat Poperinge verder uitgebouwd wordt als 
kindvriendelijke stad. De voor- en naschoolse opvang 
is heel goed georganiseerd. Ook in de vakantieperiode 
is er van alles te doen. In de kunstacademie leren ze 
allerlei vaardigheden. We kijken uit naar de Academie+ 
op het Vroonhof.

Beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar? 
Ik hou van onze mooie open ruimte en bepleit veilige 
wegen voor de fietsers. Toeristen vinden al de weg 
naar onze Hoppestad, maar een campingzone zou een 
meerwaarde zijn. De uitbreiding van de industriezone 
zorgt voor extra werkgelegenheid. Kunnen werken waar 
je woont, is aantrekkelijk voor jonge gezinnen die zich 
aan een stad willen binden. 

Welke activiteiten wil je voor geen geld missen? 
Ik hou van de gezellige sfeer van “Winter in Poperinge”, 
maar ook van de drukte tijdens de braderie. Op de 
Parkconcerten vind je me ook terug.

BEROEP
Landbouwer en schepen van landbouw, openbare 
werken en waterbeheer, leefmilieu, dierenwelzijn en 
begraafplaatsen.

PERSONALIA
Gehuwd met Katrien Moyaert. Vader van Florejan, 
Elfriede, Ewoud, Eli en Lowiek.

Favoriete plekje? 
Op mijn tractor in de velden.

Favoriete gerechtje? 
Stoofvlees met sla en frietjes.

Hobby's? 
Ik ben heel sociaal en ben actief in een aantal 
verenigingen. Ze kunnen altijd rekenen op een helpende 
hand. Als voetballiefhebber kan je me op zondag vaak 
terugvinden als supporter aan de zijlijn.

Waarom aan politiek doen in Poperinge? 
Ondertussen ben ik het gemeenteraadslid met de 
langste staat van dienst. Met mijn kennis over het 
ganse grondgebied van Poperinge weet ik goed welke 
oplossingen er zijn voor technische problemen. Als 
lijstduwer wil ik de volgende jaren actief meehelpen 
aan de verdere vernieuwing van onze stad.

Op welke manier zit Poperinge bij jou in het lijf? 
Ik voel me het best als ik thuis ben, als ik in mijn stad 
ben. Afkomstig van twee rasechte Poperingse families 
en met 5 kinderen die Poperinge als hun broekzak 
kennen en verkennen, zit Poperinge mij toch echt in 
het lijf.

Op welke realisaties ben je het meest trots? 
Poperinge is gekend als een stad waar nog veel 
groene open ruimte is. Veel toeristen komen bij ons 
“onthaasten”. De nieuw aangelegde fietspaden zijn 
ideaal om fietstochtjes te maken. De heraanleg van 
de vele landelijke wegen en voetpaden. De bouw van 
Poezewoef en de bouw van de nieuwe werkplaatsen voor 
de technische dienst.

Beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar? 
Ondersteunen van de landbouwsector. Het herstel van 
wegen zowel in de stads- als dorpskern, alsook de vele 
landelijke wegen. De aanleg van veilige fietspaden, ook 
tussen de verschillende deelgemeenten. Verder zetten 
van bovenstaande realisaties.

Hoe verkoop jij Poperinge aan buitenstaanders? 
Poperinge is de heerlijkste streek van Vlaanderen, 
de Poperingenaars zijn keitoffe mensen met een 
gemoedelijk karakter. Poperinge is een grootstad op 
mensenmaat.

Welke activiteiten wil je voor geen geld missen? 
De Hoppefeesten staan op één, maar ook de jaarlijkse  
koers in Reningelst en de vele gezellige buurtfeesten 
in onze stad.

BEROEP
Leerkracht godsdienst in het OLVi Poperinge.

PERSONALIA
Gehuwd met Dirk Lambrecht, dochter van Michel 
Maes en Nicole Queldry. Woont in het Hoppeveld. Haar 
moeder was jarenlang kapster in de Krombeekseweg. 
Heeft 3 zussen en 2 broers. Haar schoonvader Paul was 
jarenlang leerkracht in het VTI. Omi en opi van Bas, 
Guust, Cilou en Loïa.

Favoriete plekje? 
Op de eerste plaats mijn thuis waar ik tot rust 
kan komen na een drukke werkdag. Daarnaast het 
wandelpad naast de Vleterbeek tot in Abele.

Favoriete gerechtje? 
Ik eet graag Italiaans, maar ook onze lekkere Vlaamse 
kost.

Hobby's? 
Lezen, zwemmen, patchwork, zorgen voor de klein-
kinderen, fietsen, wandelen, confituur maken, op 
vakantie gaan en meehelpen met de Christmasrun ten 
voordele van Kom op tegen Kanker.

Waarom aan politiek doen in Poperinge? 
12 jaar geleden zag mijn familie mij dit wel doen, mijn 
sociale bewogenheid en de goesting om iets te doen 
voor een ander zorgde ervoor dat ik de stap zette. 
Eerst 6 jaar in de OCMW-raad waar vooral de sociale 
bewogenheid aan bod kwam, daarna de overstap naar 
de gemeenteraad, die ook de gemeente centraal stelt. 
Als voorzitter ben je actief betrokken tijdens de raad. 

Op welke manier zit Poperinge bij jou in het lijf? 
Ik ben geboren en getogen in Poperinge. Ik hou van 
Poperinge, ik woon er graag, ik leef er graag, ik werk 
er graag, ik sport er graag, ik ontspan me er graag. Als 
ik terug thuiskom in Poperinge, dan ben ik altijd blij en 
fier dat ik Poperingenaar ben.

Op welke realisaties ben je het meest trots? 
Ons nieuwe zwembad: het is er heerlijk zwemmen 
en leuk om af en toe eens gebruik te maken van 
de wellness. Ook de fietspaden die de dorpen met 
Poperinge verbinden zijn een groot pluspunt. Op die 
manier kunnen leerlingen veilig naar school komen.

Beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar? 
Verder werken aan een stad en aan dorpen waar het goed 
leven is: goede wegen, fietspaden, voetpaden, sport, 
cultuur, ondersteuning van gezinnen, handelaars … 

Hoe ben jij ambassadeur voor Poperinge? 
Als ik fiets, zoals de 1.000 km voor Kom op tegen 
Kanker, draag ik heel vaak de fietsoutfit met 
“Poperinge, een kei van een stad”.

Welke activiteiten wil je voor geen geld missen? 
De Vierdaagse van de IJzer, Kunstenfestival Watou, 
de tentoonstellingen …


